
Gradistyei körké p

Napiainkban né ha aggasztónak t nnek a nyugdí jasok
é letkörülmé nyei, Egy faluban azonban, ahol mindenki
mjndenkinek ismer je é s segí t je, az id sebb korosz-
tály is könnyebben é li meg a nehé z napokat, A
gradlstyei ré gióban valamennyi horvát teIepülé s veze-
t sé ge, helyi VöIóskeresztes szervezete ügyel arra,
hogy a magukra maradt id s embereknek legalább
é vente egyszer iusson szervezett találkozó, illetve
amennyiben rászorulnak, szociális gondozásban ré -
szesú ljenek, Mé gis kevé s a pé lda, hogy ene hivatott
inté zmé nyekben felváltaliák a mindennapos fogla1-
koztatást é s ellátást, hiszen nem kis terheket ró ez a
helyi önkormá nyzatokra. El fordul azonban az is,
hogy a nyugdí jasok egyesületbe lé pnek é s saját örö,
mükre, kikapcsolódásukra, alkalmanké nt összejönnek
egy-egy kirándulás, rendezvé ny kereté ben, Három
gradistyei horvát közsé gben jártunk, a helyi nyugdí ja-
sok ebbé li lehet sé geit kutatva,

Und:
Megsz nt a Szent Mdrton ld sek Hajlé ka

Undon i993-ban adták át a Szent Márton ld sek Haj-
lé kát, a közsé gb l elszármazott kanadaiak kezdemé -
nyezé sé re, é s anyagi támogatásával, A falu szí vé ben
álló impozáns é pületen felirat hirdeti ugyan az inté z-
mé ny nevé t, amely azonban ez é v elejé n hivatalosan
megsz nt. A helyisé geken eddig is osztozni volt ké ny-
telen az önkormányzat hivatali ré szlegeivel, a konyhá-
val é s az é tkez ve], A 370 ielket számláló települé sen
igazából igé ny sem mutatkozott a napi háromszori é t-
kezteté sre é s a fé l napos ,.benntIakásra", A vezet  tá-
vozásával az é pület ilyen rendelteté se is megsz nt, A
lakosság kb. 35"/"-a nyugdí ias é s rokkantnyugdí jas
Undon, mé gis többnyire családokban é lnek, vagy
akad állandó segí tsé gük a szomszé dban, a közelben,
Az önkormányzat továbbra is biztosí tja az id sek ked-

vezmé nyes é tkezteté sé t, az iskoiások é s óvodások
ebé delteté se mei]ett, A konyha ké t fizetett alkalma-
Zottal, napi 40-50 adaggal vállalja a f zé st, Az id seb,
bek általában hazaviszik az ebé det, é s otthon fo-
gyaSZtiák el. ottjártunkkor mosoJygó kisisko]ások vár-
ták a palacsintát, az egykoron társalgónak szánt te-
remben, A pár kilomé terrel arré bb fekv  - ám Undtó]
megyehatárra] elVá]asztott - Horvátzsidányban azon-
ban már, az erre a cé lra é pí tett otthonban zajlik az
é let..,

Howátzsidánq:
ld sek klubja / Staraiki ktub

Dutttoyits lstván helyi plé bánosnak köszönhet en, a ré -
gióban páratlan módon, ké t é ve ké szült el az id sek
klubia, Az egykori vendé gl b l - á]]ami támogatással,
é s pályázatokból nyert pé nzekb l - óriási táISa]gó
é pült, konyharé szt, illetve ké t szobás, nyolc ágyas he-
lyisé get ké szí tettek, Lehet sé g lenne itt arra is, hogy a
kótházból hazakerül  elesett öregek szakszer  ellátás-
ban ré szesüljenek, de eleddig erle nem akadt pé lda.

- Amikor jdekerültem, mint plé bános, - mondja
Dumovits lstván - mindig akadt l5,20 ágyhoz kötött
beteg, aklket iátogatni kellett. Az öregek otthonának
fenntartáSa sem tú l csábí tó gondolat az önkormány-
zatok számára összegzi az egyházi el ljáró. Az erede-
ti elké pzelé sek szerint az id sebbek beté rhetné nek a
napi háromszori é tkezé sre, té vé né zé sre, beszé lgeté s-
re, egy kis együttlé tre, Valamilyen könny , kedvtelé S-
b l vé gzett bedolgozással az id  is gyorsabban telne.
Ma az ld sek klubjának 35 aktí v tagja van, akik szer,
dánké nt rendszeresen tartanak klubfoglalkozásokat, A
fehé rre meszelt - eIS  látásra is családias nagyte-
remben, terí tett asztal mel]ett szerda dé lután, jóke-
dé Iy  csevegé s fogad, A 1elenlé v  asszonyok örömme1
köszöntik a körükben megielen  plé bánost, aki gya_

korta meglátogatia  ket, s t mi
több: filmvetí té seket is tart szá-
mukra, Amikor azt ké í dem, hol
vannak a fé rfiak - utalva a társaság
egynem sé gé re -, szomorú  a vá-
]asz; a föld alatt, Eszembe iUtnak a
plé bános szavai. Horvátzsidány,
ban hatvanhárom asszony maradt
özvegysé gben, Az eszmecsele tel-
jes egé szé ben horvátul zajlik, igaz
né ha váltani kell nyeIvben is a lia-
tal inté zmé nyvezeí  , Klroftnaa Ber-
nadett kedvé é rt, aki egy é ve Szom-
bathelyr l iár doIgozni Horvátzsi-
dányba, T le tudjuk meg, rendsze,
resen tartanak asszony- é s gyógy-
tornát is, gy lé seket, é nekkari pró-
bákat, Ezeken kisebb,nagyobb lé t-
számban a klubtagok is ré sztvesz,Ho.vátz§idánybarr az egykoí l vendé gl bó| a|akí tották kt az ldósek Klübiát
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Nardán l993-ban alakult a Nyugdí iasok Klubia, tagial azonban nem találkoznak
lendszeresen

nek, s emiatt is maguké nak tekintik aZ otthont, SZé pí -
tik, csinosí tiák azt, virágokat hoznak é s ültetnek, el -
adásokat hallgatnak itt, A szerdai összeiövetelek
egyetlen cé It szolgálnak, hogy az ideé rkez k iól é rez-
zé k magukat, é s kjkapcsolódianak,

- Itt aZ ember legalább elmondhatia a gondját-ba-
ját, meghallgatia másoké t is, Elpanaszkodunk egy-
másnak, megvitatunk egyes dolgokat, de van, amikor
olyan jó a kedvünk, hogy mé g dalra is fakadunk
mond|a a szlové n származású  asszony, Vlasicú

Józsefné , aki 3ó é ve Ké tvölgyet Horvátzsidányra cse-
ré Ite fé rje kedvé é rt, Igaz, annak idejé n egy szót sem
beszé ]t horvátul, de aztán e]saiátí totta a nyelvet, s
ú gy é rzi, az emberek is befogadták,

,57 é ves rokkantnyugdí las vagyok de az, hogy ebbe a
táí saságba járhatok, fé l orvosság - f zi tovább gondola-
tait, - Szeretek emberek közt lenni, s itt mindig kitaláI-
juk magunknak, mit is tudnánk együtt csinálni, Hí me,
Zünk, tojást festünk, adventi koszorú t is ké szí tünk, alkal-
manké nt pedig a t z kanál is el kerül - sorol|a a fogla,
latosságokat, a körülötte ül k pedig bólogatással nyug-
tázzák, Amikor szó esik az ú jságokról, rögtön a kezembe
nyomia a szlové nek lapját, a,,Porabie"-t, de lehet sé gük
van a hazai é s ausztriai horvát lapok, kalendáriumok ol-

vasására is, kissé  halkabb az uta]ás:
ha megfosztanák  ket az é pülett l,
nem lenne hova járni, - Most a
szerda a mié nk, együtt mú latiuk itt
id t - kapcsolódik a beszé lgeté sbe
HONdth lgnácné . - Megünnepeljük
egymás születé s- é s né vnapiát, s ha
valamelyikünk hiányzik a találkozó-
ról, futunk é rdekl dni, mié rt is nem
iött.

Mint megtudluk, baráti szálakkal
köt dnek a szombathelyi Barátság
ú ti ld sek Klubiához, Nemré giben
közös kiránduláson ismerhetté k
meg EsZlergomot, Visegí ádot SZin-
té n köZös ünnep aZ Öregek Napja,
ezen is általában telies a lé tszám.
Amikor bú csú t intünk az önfeledt
asszonycsoportnak, í gé rik, hamaro-
san találkozunk. Ugyanis most szer-
vezik a nardai é s zsidányi nyugdí ja-
sok els  találkozóiát, Ha megvaló-
sul, ez lesz Gladistye els  horvát-
horvát nyugdí ias baráti klubja,

Narda,
Nquqdí jasok klubja

sviz taggal

Szulllirs Antalné  a megalakulástól
kezdve, azaz hé t é ve, a nardai Nyug-
dí |asok Klubiának vezet je, É vente
egy közös kirándulás szerepel a
programban, valamely vallási köt -
dé s  emlé khelyen, Megfordultak í gy
már Ausztriában, valamint a szom-

szé dos hazai é s határon tú li horvát falvakban is. Az ál-
talában szentmisé vel é s ebé ddel egybekötött, egé sz na-
pos kirándulásnak mindig kedvez k a visszaielzé sei, A
klubtagok minden karácsonykor kü]ön ünnepi találko-
zóra hivatalosak. Az iskolások m sorral kedveskednek, s
eddig a heJyi vállalkozók támogatták a rendezvé nyt, Ma
az önkormányzat váJlalja magára a költsé geket, A süte-
mé ny é s hazai bor mellett, gyakorta el kerül a harmo-
nika, a horvát nóták elmaradhatatlan kí sé r leké nt, A
klub ma mintegy száz tagot számlál, akik havonta ielké -
pes tagsági dí lial iárulnak hozzá a saiát programok költ-
sé geihez, A nardaiak kapcsolatba kerültek a schahen-
dorfi/öaitai nyugdí jasokkal, s kölcsönösen vendé gül Iát-
ták egymáSt, A zsidányiak barátkozásra hí vó kezdemé -
nyezé sé t követ en rögtön megfogalmazódott Szuklics
Antalné ban a pontos ú ti-forgatókönyv. Eszerint a közel-
jöV ben Szentpé terfára látogatnának, megtekinteni aZ

Utazó Máriazelli Sz z Mária szobrát, amely egy é vig
vendé geskedik a Pinka völgyé ben, majd látogatást ten-
né nek Horvátzsidányban. A mindké t közössé g számára
el ny s találkozó nemcsak é lmé nyekkel kecsegtet, de
valódi nyelvi csemegé nek í gé rkezhet a fiatalabbaknak
is, akiknek fontos a horvát szó.

Horváth Tí mea
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A horvátzsidányi plé bános, Drrmovlts l§tván az Id sek klubiában


